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VAN 19 T/M 23 OKTOBER IN GASHOUDER  
VIJF AVONDEN AWAKENINGS TIJDENS AMSTERDAM DANCE EVENT 

Awakenings breidt uit tijdens de komende editie van Amsterdam Dance Event, van 19 
tot en met 23 oktober 2016. Voor het eerst zijn er geen vier, maar vijf avonden 
Awakenings te verwachten in de Gashouder op het terrein van de Westergasfabriek in 
Amsterdam. Dat heeft organisator Monumental Productions bekend gemaakt.   

Awakenings is een vaste waarde van het Amsterdam Dance Event, met steevast 
uitverkochte evenementen en de beste line ups op het gebied van techno, in al zijn 
diversiteit.  

Op woensdag 19 oktober wordt het spits afgebeten door Len Faki, die samen met 
Awakenings, voor het eerst een eigen programma presenteert onder de naam Figure 
Nacht. Hij biedt een podium aan Blawan, Cleric, Jeroen Search LIVE, Octave One 
LIVE, Rodhad en Roman Poncet.    

Donderdag 20 oktober is gereserveerd voor Drumcode, het in label van Adam Beyer, 
die Alan Fitzpatrick, Dense & Pika, Ida Engberg, Marco Reeve en Nicole Moudaber 
meebrengt, en uiteraard zelf achter de draaitafels plaats neemt.  

Joris Voorn is op vrijdag 21 oktober te verwachten met andhim, Apollonia, DJ 
Kölsch, Sebastian Mullaert (aka Minilogue) en Truncate. 

Joseph Capriati is de gastheer van zaterdag 22 oktober net onder anderen Flavio, 
Luigi Madonna & Markantonio en Pan-Pot. Bijzonder op deze avond is de komst van 
Sven Vath, die voor het eerst sinds jaren weer terug is op ADE. 

Het vijfdaagse Awakenings wordt op zondag 23 oktober afgesloten met de ADE 
Closing Party van 18.00 tot 06.00 uur met AnD (live), Ben Sims, Dax J, Heaken, 
Marcel Dettmann, Mike Storm, Oscar Mulero, Scuba en UVB. 

De kaartverkoop voor alle vijf avonden start op 21 juni  www.awakenings.nl.  

Awakenings Festival uitverkocht 
De zestiende editie van Awakenings Festival, het bekendste en grootste outdoor 
techno festival van Europa (zaterdag 25 en zondag 26 juni Spaarnwoude Houtrak) is 
uitverkocht. De volledige line-up is ook te bekijken op www.awakeningsfestival.nl. 

http://www.awakenings.nl
http://www.awakeningsfestival.nl

